ACTIMOVE SPORT CSUKLÓRÖGZÍTŐ GYEREK
Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.
Rendeltetés: Csukló sérülések esetén vagy rándulások, zúzódások megelőzésére.
Lejárati időt: lásd a csomagoláson.
Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg
Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.
Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.
Kedves Vásárló,
Köszönjük, hogy a levehető fém támasszal ellátott, bal és jobb kézen egyaránt használható Actimove
csukló rögzítőt választotta.
Termék Leírás
Az Actimove csukló rögzítő az anatómiai kialakítású támasszal, folyamatos terápiás kompresszió és
egyenletes meleg hőérzet segítségével csuklófájdalom enyhítésére, illetve a gyógyulás elősegítésére
alkalmazható. A kiváló neoprénmentes anyag miatt kényelmes és jó légáteresztő képességű.
Javallat
A termék rendeltetése a csukló megfelelő helyzetben tartása.
Alkalmazási területek:
-

ínhüvelygyulladások
ficamok és rándulások
lágyszöveti sérülések
csont- és ízületigyulladások
reumaszerű ízületgyulladások
műtét utáni kezelések
poszttraumás kezelések

Kérjük, forduljon orvosához, ha bizonytalan abban, hogy a termék megfelelő-e az Ön számára.
Ellenjavallatok:
•
•
•
•
•
•
•

Perifériás vénás ér-elzáródással járó betegségek (Phlebo-thrombosis, Thrombo-phlebitis)
Perifériás artériás keringési zavarok
Mikroorganizmusok okozta vénagyulladás (szeptikus phlebitis)
Nedvedző bőrbetegségek (dermatózisok)
Nyílt sebek, a bőr folytonosságának megszakadásával járó bármilyen felszíni sérülés, fekély
A végtagok idegkárosodása vagy idegpusztulása miatt előrehaladott perifériás neuropátia
A termék anyagával szembeni intolerancia

Használati útmutató
A termék otthoni használatra van kifejlesztve, vagy bizonyos esetekben sérülés megelőzés céljából,
bizonyos tevékenységek közben (pl.: sporttevékenység). A használat ideje lehet egy óra (például
sporttevékenység közben), de akár hosszú távú is, ha krónikus betegség miatt mindennapi használat
javasolt. Az Actimove csukló rögzítő egyaránt használható a bal és a jobb kézen.
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Felhelyezés
Ha a bal csuklóhoz használja, a támaszt helyezze az alsó zsebbe, hogy a tenyér és a csukló helyzetét
stabilizálja. (1. ábra)
Ha a jobb csuklóhoz használja, a támaszt helyezze a felső zsebbe, hogy a tenyér és a csukló helyzetét
stabilizálja. (2. ábra)
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
•

Az orvos által javasolt és megfelelően illeszkedő eszköz viselésekor általában nem tapasztalhatók
mellékhatások.
Érzészavarok, zsibbadás fennállása esetén előfordulhat, hogy a kompresszió miatt a nyomási
helyeken vérellátási zavar alakult ki.
Ilyen esetben mindig ellenőrizze a termék felhelyezésének pozícióját és a rögzítés erősségét.
Az eszköz szakszerűtlen felhelyezése és rögzítése bőrelváltozásokat és az artériás vérellátás
romlását okozhatja.
A panaszok változatlan fennállása esetén azonnal forduljon kezelőorvosához.

Megjegyzés
Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló váratlan eseményt kérjük jelentsen a
BSN medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253
Hamburg) vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi
hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest,
Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).
Lezárás dátuma: 2020. november 30.
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